
 

 

Ειιεληθή Δεκνθξαηία                                            

Ννκόο Λαθσλίαο 

ΝΠΔΔ ρνιηθή Επηηξνπή  

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 
 

πλεδξίαζε ζηηο 14/4/2020  εκέξα  Σξίηε   θαη  από ώξα 11:00 έσο θαη 14:00 

Πξόζθιεζε 41/10-4-2020 

Παξόληεο Δ..: δώδεθα (12)  

Απόληεο Δ.. : ηξείο  (3) 

 

ΠΘΝΑΚΑ 

Θεκάησλ εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο 1
εο

 πλεδξίαζεο  δηα πεξηθνξάο ηνπ Δ.. ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο   Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

α/α 

Θέκα Πεξίιεςε απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ 

1   

Απνδνρή πνζνύ 9.500,00 € (ε΄ δόζε) 

γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ζρνιείσλ έηνπο 2019 

 

Αξ. απόθ.  1/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ νκόθσλα 

 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ  9.500,00  € γηα 

ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 

ζρνιείσλ ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δήκνπ 

Αλαηνιηθήο Μάλεο. 
 

2 Απνδνρή πνζνύ 19.560,00 € (α΄ 

δόζε) γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 

δαπαλώλ ζρνιείσλ έηνπο 2020 

 

Αξ. απόθ.  2/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ νκόθσλα 

 

Απνδέρεηαη ην πνζό ησλ  19.560,00  € πνπ αθνξά 

ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζρνιείσλ  ηεο 

ρνιηθήο Επηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Δήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο. 

 

 

` 

3 Ελεκέξσζε ζρεηηθά  κε πξαθηηθό  

Απνζθξάγηζεο Φαθέινπ πνπ 

εληνπίζηεθε ζην αξρείν ηεο 

ρνιηθήο Επηηξνπήο. 

 

Αξ. απόθ.  3/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ νκόθσλα 

Επηθπξώλεη  ηηο ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

ρνιηθήο Επηηξνπήο θαη απνδέρεηαη ην πνζό ησλ 

550,00 €  ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί σο έθηαθηα 

έζνδα ρξήζεο 2020 ζηνλ αληίζηνηρν απνινγηζκό 

ηνπ έηνπο. 

 

4 ρεηηθά κε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

(ΕΠΑΦΟ) 

 

Αξ. απόθ.  4/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ νκόθσλα 

Σελ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηελ 

εηαηξεία  ΕΠΑΦΟ γηα ηελ  απόθηεζε 

ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα  ην νπνίν ζα ελεκεξώλεη ν 

εθάζηνηε δηεπζπληήο , κε επζύλε ηνπ κέζα ζηηο 

ηαζζόκελεο πξνζεζκίεο αθνύ πξώηα βέβαηα 

εθπαηδεπηεί από ηελ εηαηξεία γηα ην ζθνπό απηό . 

 



 

5 Εμνπζηνδόηεζε πξντζηακέλεο όζνλ 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ  ηνπ 3
νπ

 

Νεπηαγσγείνπ Γπζείνπ.  

 

Αξ. απόθ.  5/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ νκόθσλα 

 

Εμνπζηνδνηεί ηελ ΘΟΤΛΑ ΜΑΡΘΑΝΘΗ 

εθπαηδεπηηθό θιάδνπ ΠΕ60 Νεπηαγσγώλ   λα 

δηαρεηξίδεηαη γηα ηελ ζρνιηθή κνλάδα 3
ν
 2/ζ  

Νεπηαγσγείν Γπζείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-

2020  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηάξθεηα από 11-2-

2020 έσο θαη 21-6-2020 ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο  

ηνλ ηξαπεδηθό  ινγαξηαζκό    ζηελ Εζληθή Σξάπεδα 

Ειιάδνο  

 

6 ρεηηθά κε ξύζκηζε νθεηιώλ  

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

 

Αξ. απόθ.  6/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   νκόθσλα 

1.Εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο  

Επηηξνπήο λα πξνβεί ζε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ησλ  αλσηέξσ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηαβάιινληαο ην 30%  

ησλ ζπλνιηθώλ ρξεώλ θαη ξπζκίδνληαο ην  

ελαπνκείλαλ  πνζό ζε 24 κεληαίεο δόζεηο.  

2.Μεηά ηελ ξύζκηζε απηή ε νπνία ζα  

θνηλνπνηεζεί έγθαηξα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ,  

αλαιακβάλεη ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα  λα  

κεξηκλά  γηα ηελ θαηαβνιή  ηόζν ησλ ηξερνπζώλ 

 ρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ζρεηηθώλ  κεληαίσλ  

δόζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ. 

 

7 Ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ελέξγεηεο θαη  

ιήςε κέηξσλ γηα αληηκεηώπηζε ηνπ 

Κνξσλντνύ  COVID-19  

 

Αξ. απόθ.  7/2020 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ    νκόθσλα 

Να ζηεξίμνπκε κε όπνην ηξόπν απαηηεζεί ηνπο  

καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ ώζηε λα  

αληαπεμέιζνπλ   ηελ δύζθνιε απηή πεξίνδν πνπ  

δηαλύνπκε ζην εγρείξεκα ηεο απνκαθξπζκέλεο  

πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβνύκε ζα  

απνθαζηζηνύλ κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ  

αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο  από ηνπο  

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

ηεξίδνπκε ηνλ ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ  

ηαρπδξνκείνπ  sxoleia@1315.syzefxis.gov.gr  

πνπ  έρεη δεκηνπξγεζεί θαη είλαη  ήδε ζε  

ιεηηνπξγία ζηνλ νπνίν απνζηέιινληαη ζρεηηθά  

αηηήκαηα ή ζεκεηώζεηο από ηνπο  

εθπαηδεπηηθνύο θαη  δηαλέκνληαη κε επζύλε 

 καο ζηνπο καζεηέο. 

ηεξίδνπκε ηε δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ  

ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο  

κνλάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ  

όπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

 

 

8 Ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ιαλζαζκέλε 

πιεξσκή θαζαξηζηξηώλ πνπ 

απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  θαηά πιεηνςεθία  

Να δνζεί πξνζεζκία έσο ηέινο Απξηιίνπ ηνπ  

έηνπο 2020 γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αληηζηνίρσλ 

mailto:sxoleia@1315.syzefxis.gov.gr


κίζζσζεο έξγνπ από αξρείν πνπ είρε 

ππνβιεζεί ζηελ Εληαία Αξρή 

Πιεξσκώλ ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν. 

 

Αξ. απόθ.  8/2020 

 πνζώλ ζην ινγαξηαζκό ηεο ζρνιηθήο  

επηηξνπήο ζηελ  ηξάπεδαο Πεηξαηώο  πνπ ηνπο 

 έρεη δεισζεί ώζηε ζηελ ζπλέρεηα λα  

θαηαβιεζνύλ νξζά νη ακνηβέο ηνπο  γηα ηνπο κήλεο 

 Ννέκβξην –Δεθέκβξην  έηνπο 2019. 

 

 

Γύζεην 16/4/2020 

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο  

 

Δεκήηξηνο Ρηθνπλάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


